SMU-VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELMÄT

-SMU® S

SMU-viemäröintijärjestelmät ovat kaikkea tätä
Paloturvallinen
Valurauta on palamaton
materiaali, siten se ei levitä paloa
tai myrkyllisiä kaasuja. Järjestelmä
ei pala eikä romahda
tulipalossa, joten sen
paloturvallisuus on ehdoton

Kestävä
Voit luottaa siihen, että
järjestelmät ovat pitkäikäisiä. SMU-järjestelmät ovat
laadukasta eurooppalaista
tuotantoa. Ne on suunniteltu
kestämään kovaa kulutusta.
Valurauta sietää hyvin suuriakin
lämpötilanvaihteluja (EN 877)

Hiljainen
SMU-järjestelmät ovat
tunnettuja matalista äänitasoista,
sillä valurauta eristää
massansa vuoksi hyvin ääntä.
Äänitasot ovat matalia myös
suurilla virtauksilla.

Ekologinen
Valurautaputket on
valmistettu 100 %
kierrätetystä romuraudasta.
SMU-järjestelmät eivät aiheuta
VOC-päästöjä.

Loistava hinta-laatusuhde
Viemärijärjestelmän osuus
putkiremontin kokonaisbudjetista
on vähäinen (n. 1,5 %–2,5 %).
Huomioiden valuraudan pitkäikäisyyden, investointi SMUjärjestelmiin on pitkällä
tähtäimellä taloudellisesti järkevää.

INFO
SMU-järjestelmät
Järjestelmä ei käsitä pelkästään
putkia, vaan liitospannat, putkiyhteet, kannakkeet sekä valurautaiset lattikaivot kuuluvat
järjestelmän kokonaisuuteen.
Järjestelmän kaikki osat ovat
CE-merkittyjä.

Pelkät vaatimukset ja normit eivät varmista tai takaa hyvää tuotetta,
vaan jatkuva tuotekehitys, testaaminen ja laadunvalvonta on avainroolissa.
PAM:lla teemme jatkuvasti lisätestejä voidaksemme täyttää markkinoiden
yhä muuttuvat ja kasvavat vaatimukset. Käytämme tuotteissamme myös
kolmannen osapuolen laadunvalvontaa.

SMU S

TAATTUA VARMUUTTA

SMU S on tarkoitettu kotitalouksien normaaleille jätevesille sekä
sadevesien poistamiseen rakennuksista. Se on parhaimmillaan
asuin- ja toimistotilojen viemäröinnissä.
SMU S -putkista yleisesti:
– Putken sisäpuolella on epoksipinnoitettu valurauta
– Ulkopuolella akryylilakka
– Valurauta on de Lavaud -lämpökäsiteltyä
– Asennus pantaliitoksilla
– Valuraudan paloluokka A1

CE-merkintä, paloluokitus

Tuotteen nimi

U
Standardi valurautaputkille ja osille
ISO-standardi

Putken koko

Tuotantokuukausi

Lujaa sekä pinnoitettua valurautaa
1.) SMU S -putken rakenne
1. Epoksihartsi 130 µm
2. Valurauta
4. Akryylilakka 40 µm
2.) SMU Plus -putken rakenne
1. Epoksihartsi 250 µm
2. Valurauta
3. Sinkki 130 g/m3
4. Akryylilakka 40 µm

1.
2.
3.
4.

Mekaaniset arvot
Tiheys: 7,2 kg/dm3
Vetolujuus: > 150 MPa (osat), > 300 MPa (putket)
Lämpölaajenemiskerroin: 0,0105 mm/mK (sama kuin betonilla ja teräksellä), lisätietoa lämpölaajenemisesta takasivulla.
Brinell-kovuus: 210. Helppo katkaistavuus.
Hiilirakenne
Putket lämpökäsitellään valamisen jälkeen 950° C lämpötilassa ja sitten jäähdytetään
hitaasti ja tasaisesti. Menetelmän ansiosta saadaan tulokseksi ruusukkeen muotoinen
hiilirakenne valurautaan, mikä parantaa merkittävästi valuraudan mekaanisia
ominaisuuksia, esim. suurentamalla vetolujuutta sekä vähentämällä sisäistä jännitystä.
Kuvassa vasemmalla PAM-valurautaputki käsittelyn jälkeen ja oikealla tavanomainen harmaavalurautaputki.
Putkien käsittely ja työohje
SMU-valurautaputket suositellaan katkaistavaksi lastuavilla kipinöimättömillä katkaisulaitteilla.
Kulmahiomakonetta, hydraulisia saksia tai ns. ketjuleikkureita ei saa käyttää. Putkien katkaisupinnat tulee
käsitellä Extrem-paikkamaalilla katkaisun jälkeen. Paras tulos saadaan, kun putki tai katkaisulaite on
kiinnitetty esim. jigiin tai penkkiin. Asennukseen käytetään pantaliitoksia. Työvaiheissa on noudatettava
Saint-Gobainin antamia ohjeita, äänitekniseen asennukseen löytyy ohje verkkosivuiltamme.

SMU Plus

LUOTU VAATIVIIN TARPEISIIN

SMU Plus -järjestelmä on tehty kestämään aggressiivisia jätevesiä ja
korkeita lämpötiloja. Tuplapinnoitteiden ja loistavien testitulosten ansiosta
voit olla varma, että SMU Plus toimii haastavissakin olosuhteissa, kuten
sairaaloissa, ravintoloissa sekä teollisuus- ja pysäköintihalleissa ja
laboratorioissa.
Järjestelmästä hyötyvät myös asuinkerrostalot, sillä
tuplapinnoitteet pidentävät putkiston käyttöikää ja tuovat
huomattavaa säästöä taloyhtiölle.
Harmaan akryylilakka- sekä epoksikerroksen lisäksi putkessa on
sinkkikerros, jonka ansiosta SMU Plus -putkea voidaan käyttää myös
kiinteistön ulkopuolella maa-asennuksiin esim. pohjaviemäreihin.

Tuotteen nimi

CE-merkintä, paloluokitus

Standardi valurautaputkille ja osille
ISO-standardi

Putken koko

Tuotantokuukausi

Standardoidut ja testatut SMU-järjestelmät
EN 877
SMU-järjestelmät täyttävät eurooppalaisen EN 877
-standardin vaatimukset. Valurautaputket ja -osat on
pinnoitettu sekä sisä- että ulkopuolelta. Ennen pinnoitusta
tuotteen pinnan tulee olla sileä, tahraton ja puhdas.
Järjestelmien pinnoitteet on testattu ja niiden on
todettu kestävän hyvin erilaisten kemikaalien
aiheuttamaa rasitusta. Alla on tulokset testeistä, joissa
putki ja putkenosa altistettiin 30 päivän ajan sairaalassa
käytettäville kemikaaleille ja pesuaineille. SMU Plus
-putkissa ja osissa ei havaittu vaurioita testin jälkeen.

EN 14366
SMU-järjestelmät on testattu EN 14366 -standardin
mukaisissa äänitasomittauksissa., Alla on
Fraunhofin Rakennusfysiikan instituutissa
Stutgartissa, Saksassa suoritettujen testien
tulokset vuodelta 2008.

Käyttötarkoitus

Ilmaääni

Runkoääni

Lämpötila

pH

Virtaus

Käsisaippua

40° C

7,88

Desinfiointiaine

40° C

5,45

Desinfiointiaine

40° C

5,81

Pesuaine
Desinfiointiaine lääketieteellisille
instrumenteille
Desinfiointiaine lääketieteellisille
instrumenteille
Desinfiointiaine lääketieteellisille
instrumenteille
Desinfiointiaine lääketieteellisille
instrumenteille
Huuhteluaine ja voiteluaine

50° C

9,37

30° C

7,3

Teräskannakkeet
47 50 54 26 31 34
(ilman kumia)
Kumioidut
48 51 53 19 24 32
teräskannakkeet
Äänivaimennetut
Rapid SE
50 54 5 11 19
-kannakkeet

20° C

6,9

20° C

4,71

55° C

11,8

55° C

6,37

Desinfiointiaine

20° C

3,92

Pesukoneen puhdistusaine

65° C

1,25

Biologinen puhdistusaine

60° C

7,52
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4

8

2

4
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A2-s1, d0
Palotesteissä järjestelmät ovat saaneet
parhaan mahdollisen luokituksen, A2-s1, d0.
Luokituksen termit tarkoittavat:
A2 – Palamaton rakennustuote
s1 – Matala savunmuodostus
d0 – Ei tippuvia palavia pisaroita

Lämpölaajeneminen
Alla on esitetty eri materiaalien lämpölaajeneminen 10 metrin
pituudella ja 50 asteen lämmön nousulla. Valuraudan
vähäinen lämpölaajeneminen helpottaa asennustyötä.
5,2 mm

0,07 mm/° C.m

–>

35 mm

0,150 mm/° C.m

–>

75 mm

0,02 mm/° C.m

–>

100 mm

~ betoni/teräs
7 kertaa enemmän
14 kertaa enemmän
19 kertaa enemmän
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